
III. 
Platné znění příslušných částí vyhlášky č. 52/1997 Sb., kter ou se stanoví požadavky k zaj ištění 

bezpečnosti a ochr any zdr aví př i pr áci a bezpečnosti pr ovozu př i likvidaci hlavních důlních 
děl, ve znění pozdějších př edpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

VYHLÁŠKA 
ze dne 25. února 1997, 

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při likvidaci hlavních důlních děl: 

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: 

ČÁST ČTVRTÁ  

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

§ 11  

Bezpečnostní pásmo  

 (1) Bezpečnostní pásmo se stanoví na povrchu kolem likvidovaného hlavního důlního díla. 
Nejmenší rozměr bezpečnostního pásma vymezeného v dokumentaci (§ 3) musí u jam přesahovat 
jejich vnější obvod alespoň o 20 m. Rozměr bezpečnostního pásma u jámy se přiměřeně zvětší s 
přihlédnutím ke stavu a způsobu její likvidace, k báňské, geologické, hydrogeologické a 
geotechnické situaci v bezprostředním okolí likvidované jámy. Rozměr bezpečnostního pásma u 
ostatních hlavních důlních děl se stanoví s ohledem na charakter hlavního důlního díla, báňskou, 
geologickou, hydrogeologickou a geotechnickou situaci v jeho okolí.  

„(1) Bezpečnostní pásmo se stanoví na povrchu kolem likvidovaného hlavního důlního 
díla. Rozměr bezpečnostního pásma se stanoví zvláště s přihlédnutím ke stavu a způsobu jeho 
likvidace, k báňské, geologické, hydrogeologické a geotechnické situaci v bezprostředním 
okolí likvidovaného hlavního důlního díla. 
 (2) Není-li jáma zasypaná zpevněným zásypovým materiálem, je využívání území 
v bezpečnostním pásmu přípustné, jen pokud byla stanovena další bezpečnostní a zajišťovací 
opatření.  
 (3) Bezpečnostní pásmo je nutno vyznačit v důlně měřické a geologické dokumentaci.  
 (4) Organizace podá návrh u stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o stavební uzávěře v 
bezpečnostním pásmu, o způsobu a rozsahu ohrazení a označení likvidovaného hlavního důlního 
díla, případně i o jiné změně ve využití tohoto území. Stanovení bezpečnostního pásma a podání 
návrhu u stavebního úřadu oznámí organizace též orgánu územního plánování. Kopii rozhodnutí o 
povolení likvidace hlavního důlního díla zašle obvodní báňský úřad stavebnímu úřadu a orgánu 
územního plánování.  

(4) Organizace podá návrh u obecného stavebního úřadu k vydání rozhodnutí 
o ochranném pásmu minimálně v rozsahu bezpečnostního pásma, o způsobu a rozsahu ohraní 
a označení likvidovaného hlavního důlního díla, případně i o jiné změně ve využití tohoto 
území. Stanovení bezpečnostního pásma a podání návrhu u stavebního úřadu oznámí 
organizace též úřadu územního plánování. Kopii rozhodnutí o povolení likvidace hlavního 
důlního díla zašle obvodní báňský úřad příslušnému obecnému stavebnímu úřadu a úřadu 
územního plánování. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9TMHRAHE)

aspi://module='ASPI'&link='52/1997%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


ČÁST PÁTÁ 

KONTROLY, ZÁZNAMY A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

§ 16 

Kontroly 

 (1) V průběhu zasypávání se dle dokumentace kontroluje kvalita zásypového materiálu, 
množství ukládaného zásypového materiálu a jeho základní vlastnosti. 
 (2) Výška zásypu se změří vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50 m 
důlního díla. V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50 m důlního díla je 
větší než 20 %, měření se opakuje a stanoví se další postup pro zasypávání hlavního důlního díla. U 
jam likvidovaných podle § 14 odst. 4 se výška zásypu změří nejméně jednou denně. 
 (3) Zasypávání se také přeruší, došlo-li k poklesu hladiny zásypu o více než 20 % výšky od 
posledního měření při předchozím ukončení zásypových prací. Skutečnosti uvedené v § 15 odst. 3 a 
v § 16 odst. 2 a 3 jsou mimořádné závažné události,13) které podléhají ohlašovací povinnosti. 
 (4) U zlikvidovaného hlavního důlního díla je nutno kontrolovat sedání zásypového 
materiálu, poklesy okolí jámy a výstup metanu, případně jiných škodlivých plynů, jsou-li 
předpokládány, nejméně po dobu tří let, a to 
a) nejméně jednou měsíčně u jam zasypaných nezpevněným zásypovým materiálem, 
b) nejméně jednou za tři měsíce u jam zasypaných zpevněným zásypovým materiálem a u štol. 
 (5) Po uplynutí lhůty tří let od ukončení likvidace je nutno kontroly jam provádět i nadále 
nejméně jedenkrát za rok. U ostatních hlavních důlních děl budou kontroly prováděny podle 
harmonogramu zpracovaného organizací; časové rozmezí kontrol nesmí být delší než 24 měsíců. 
 (6) Pokud nad zlikvidovanou jámou byl ponechán objekt nebo je provozována jiná činnost, 
stanoví lhůty a způsob provádění kontrol obvodní báňský úřad při povolování hornické činnosti - 
likvidace hlavních důlních děl. 
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